Induočių augalų filogenija
Induočių augalų sistematika ir bruožai

ylvaisės , lapsamanės ir kerpsamanės žr . briofitų filogenija

izosporiniai
lapai be liežuvėlio
sporangės kartais viršūniniuose strobiluose

Pataisai

su gumbais arba šakniastiebiais
lapai išsidėstę spirališkai, sudaro skroteles
mikrosporos su 1 vagele
makrosporų po 50–300

lapai ppr. su viena centrine nešakota gysla
šaknys dichotomiškos
sporangės inkstiškos, po 1 lapo apačioje,
atsiveria išilginiu ar skersiniu plyšiu

heterosporiniai
lapai su liežuvėliu

sporangės keturbriauniuose strobiluose
lapai 4 eilėmis
mikrosporos su 3 vagelėmis
makrosporos po 4
sporangės sudaro sorus
sporangės ppr. daugiasluoksnės,
eusporangių kiliminis sluoksnis plazmodinis
pseudoendosporis +; sifonostelė
stiebo protoksilema mezarchinė

lapą sudaro fertili (sporoforas) ir sterili (tropoforas) dalys
(tropoforas atsilenkęs nuo sporoforo)

Paparčiai

šaknys nešakotos, be šakniaplaukių
lapuose kolateraliniai indų kūleliai
gametofitas fotosintezės nevykdo, ppr. požeminis, sudaro mikorizę

šaknų neturi
lapai redukuoti, gysla 1 arba 0
sporangės po 2–3 suaugusios į sinangį

sporangės sudaro sorus
sporangės ppr.
daugiasluoksnės,
eusporangių kiliminis
sluoksnis plazmodinis
pseudoendosporis +
sifonostelė
stiebo protoksilema
mezarchinė

atogrąžos; makrofilai, prielapiai +
policiklinė sifonostelė
dažnai sinangiai, skiauterė –
sporangės atsiveria išilginiu plyšiu arba poromis

sporangės skiauterė šoninė
atsiveria viršuje

vyrauja sporofitas
indai: tracheidės +
rėtinės ląstelės
sporangių daug
zigota 1, dalijimasis
horizontalusis

sporasostis pailgas
lapai ploni, ppr. Iš 1 ląstelių sluoksnio
sorai pakraštiniai

sporangės

vienasluoksnės,

su skiautere:

leptosporanginiai

šaknų stelės su 3–5 protoksilemos stulpeliais
šakniastiebis su žvynais
gyslos anastomozinės
sporangės bręsta vienu metu

skiauterė skersinė, subapikalinė,
sporangė atsiveria išilginiu plyšiu
vandens augalai
aerenchima +
lapai dimorfiniai
heterosporiniai; sporokarpiai; skiauterė –

plaukeliai

lycopodiales
pataisiečiai

Lycopodiaceae

isoëtales
slepišeriečiai

Isoëtaceae

selaginellales
selagineliečiai

Selaginellaceae

equisetales
asiūkliečiai

Equisetaceae

ophioglossales
driežlieliečiai

Ophioglossaceae

psilotales
psilotiečiai

Psilotaceae

marattiales
maratijiečiai

Marattiaceae

osmundales
osmundiečiai

Osmundaceae

hymenophyllales

plėviapapartiečiai

gleicheniales

lankstpapartiečiai

Gleicheniaceae Matoniaceae Dipteridaceae

schizaeales
šukpapartiečiai

Anemiaceae

Lygodiaceae

salviniales
plūstiečiai

Marsileaceae

Salviniaceae

endosporis
dvisluoksnis
ppr. medžių pavidalo
sorai dažnai terminaliniai,
gyslų galuose

cyatheales
avipapartiečiai

KERPSAMANĖS
SAMANOS
YLVAISĖS

tikrieji lapai
lapai su indaviete
protoksilema
egzarchinė
šaknys
monopodiškos

sporangės bręsta mišriai
skiauterė vertikali, ją pertraukia
sporangės kotelis ir žiotys

PATAISAI
PAPARČIAI

Induočiai

(ĮSK. ASIŪKLIUS)

augalai

CIKŪNAI
GINKMEDIS

inversija

Sėkliniai

polypodiales
šertviečiai

Plikasėkliai

augalai

ANA GRUPĖ

Tikralapiai
augalai

Gaubtasėkliai

DEDEŠVIENIAI
NOTRELIENIAI

Astrieniai

KATILĖLIENIAI

moteriškieji augalai su grupėmis atskirų makrosporofilų
stiebo viršūnėje jie išsidėstę tarp tropofilų
(moteriškųjų kankorėžių nesudaro)
stiebas sustorėjęs; makrofilai plunksniški
vyriškieji kankorėžiai; dulkiadaigis paprastas
šaknų simbiozė su N2 fiksuojančiomis cianobakterijomis
moteriškųjų kankorėžių
makrosporofilai su 2[3] sėklomis
ligninai ir siringaldehidai

dvinamiai
zooidogamija

cycadales
cikiečiai

ginkgoales
ginkmediečiai

trumpieji ūgliai su vėduokliškais, dichotomiškai gyslotais,
nukrintančiais lapais
sėklapradžiai 2 (kiekvienas su apvadu)
dulkiadaigis šakotas
sėklaskiltės 2
kseromorfiški
lapai žvyniški, su lapamakšte, anksti nukrenta
stiebai ploni, briaunoti, vykdo fotosintezę
moteriškieji kankorėžiai su 1–3 sėklapradžiais
dvigubasis apvaisinimas
indai su
perforuotomis
plokštelėmis
dvinamiai

gnetales
gnetiečiai

kankorėžiniai i

lapai įvairios
sandaros

Sėkliniai
augalai

© The Authors, 2021 (CC-BY)

Dahlem Centre of Plant Sciences (DCPS)
Institute of Biology – Botany
Freie Universität Berlin
Altensteinstr. 6
D-14195 Berlin, Germany
Dr. Zigmantas Gudžinskas
Institute of Botany of the Nature Research Centre
Žaliųjų Ežerų Str. 49, LT-08406 Vilnius, Lithuania

sudaro ektomikorizę
lapai priešiniai, paprasti, platūs
gyslotumas tinkliškasis (dėl konvergencijos panašus į gaubtasėklių)
turi latekso
vienanamiai; sakotakiai
lapai linijiški (spygliai)
žiedadulkės ppr. su 2 pūslelėmis
sėklapradžiai 2, apsigręžę
sėklos su sparneliais
vienanamiai arba dvinamiai
lapai platūs arba spygliški
žiedadulkės be pūslelių
moteriškieji kankorėžiai stambūs, subyrantys
sėklaskiltės 2–4
dvinamiai; šaknys su gumbeliais
kankorėžiai ppr. vienasėkliai,
sėklažvynis su 1 sėklapradžiu
sėklamakštė ir (arba) tariamasis
vaisius sultingi; sėklaskiltės 2

cupressales
kiparisiečiai
kankorėžiniai ii

eustelė
antrinis storėjimas
heterosporiniai
sėklapradžiai ir sėklos
žiedadulkės
dulkiadaigis
po 2 gametas
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žiedadulkės su
vagelėmis
spermiai su 2
branduoliais
sėklaskiltės 2

kaudeksas
lapai 2 (juostiški), ilgaamžiai, nuolat augantys
gyslotumas lygiagretusis
♀ gametofito vamzdelis auga link dulkiadaigio

pinales
pušiečiai
spermatozoidų
nėra
branduolio
sifonogamija

vienanamiai
spygliai dvigubi (kladodžiai)
sėklapradžiai 7–9
dvinamiai; visžaliai
vyriškieji kankorėžiai smulkūs
mikrosporangioforai skydiški
1 sėklapradis; kankorėžis vienasėklis, sultingas
sėklaskiltės 2
kankorėžio
žvynai
priešiniai

žiedai dvilyčiai; vaisiai (sėklapradžiai apgaubti vaislapėlių)
spermatozoidų nėra
dulkiadaigis skverbiasi per purką, liemenėlį, sėklapradį, sinergides (visiška sifonogamija)
indų kūleliai; žiedadulkės lipnios; dauguma zoofiliniai
dvigubasis apvaisinimas; endospermas triploidinis

Cystodiaceae
Lindsaeaceae
Dennstaedtiaceae

Eupolypods I: Polypodiineae

(incl. Aspleniaceae, Athyriaceae, Blechnaceae,
Cystopteridaceae, Desmophlebiaceae, Diplaziopsidaceae,
Hemidictyaceae, Onocleaceae, Rhachidosoraceae,
Thelypteridaceae, Woodsiaceae)

PUPIENIAI

sėklapradžių,
sėklų nedengia
vaislapėliai
dulkiadaigis
haustorinis
ppr. vėjadulkiai
pirminis
endospermas
dvilyčių strobilų
nėra

Saccolomataceae
Lonchitidaceae
Pteridaceae

Eupolypods II: Aspleniineae

VIENSKILČIAI

Plikasėkliai

Cyatheaceae
Cibotiaceae
Dicksoniaceae
Metaxyaceae
Thyrsopteridaceae
Loxsomataceae
Culcitaceae
Plagiogyriaceae

MAGNOLIJIENIAI

Erškėtieniai

Schizaeaceae

(incl. Polypodiaceae, Davalliaceae,
Didymochlaenaceae, Dryopteridaceae, Hypodematiaceae,
Lomariopsidaceae, Oleandraceae, Tectariaceae)

EFEDRA
VELVIČIJA
GNETAS
SPYGLIUOČIAI

30 kb chloroplastinė

Hymenophyllaceae

vienanamiai (Juniperus
vienanamiai arba dvinamiai)
lapai ppr. žvyniški
žiedadulkės be pūslelių
sėklažvynis su 1–20 sėklapradžių
sėklaskilčių daug
moteriškieji kankorėžiai viršūniniai

cycadaceae
cikiniai
zamiaceae
zamijiniai

Cycas
Bowenia
		
Encephalartos
Microcycas

ginkgoaceae
ginkmediniai

Ginkgo

ephedraceae
efedriniai

Ephedra

welwitschiaceae
velvičijiniai

Welwitschia

gnetaceae
gnetiniai

Gnetum

pinaceae
pušiniai

Abies
Keteleeria
Pinus 		

araucariaceae
araukarijiniai

Agathis

podocarpaceae
podokarpiniai

Cathaya
Larix
Pseudolarix
Araucaria

Sciadopitys

taxaceae
kukmediniai

Amentotaxus
Pseudotaxus

gaubtasėkliai žr . gaubtasėklių filogenija

Chigua
Dioon
Macrozamia
Zamia

Cedrus
Nothotsuga
Pseudotsuga

Hesperopeuce
Picea
Tsuga

Wollemia

Acmopyle Afrocarpus Dacrycarpus Dacrydium Falcatifolium
Halocarpus
Lagarostrobus
Lepidothamnus
Manoao
Microcachrys Nageia Parasitaxus Pherosphaera Phyllocladus
Podocarpus
Prumnopitys
Retrophyllum Saxegothaea

sciadopityaceae
skėtkėniniai

cupressaceae
kiparisiniai

Ceratozamia
Lepidozamia
Stangeria

Austrotaxus
Taxus

Cephalotaxus
Torreya

Actinostrobus
Athrotaxis
Austrocedrus
Callitris
Calocedrus Chamaecyparis Cryptomeria
Cunninghamia
Cupressus Diselma Glyptostrobus Fitzroya Fokienia
Juniperus
Libocedrus
Metasequoia
Neocallitropsis
Papuacedrus
Pilgerodendron
Platycladus
Sequoia
Sequoiadendron
Taiwania
Taxodium
Tetraclinis Thuja Thujopsis Widdringtonia Xanthocyparis
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Lithuanian version of the Tracheophyte Phylogeny Poster

• hipotetinis medis pagrįstas molekulinės filogenijos duomenimis (2020)
• šakų ilgis pasirinktas laisvai, jis neatitinka laiko skalės
• jeigu ties šakojimusi nurodytas požymis pažymėtas kaip galima sinapomorfa, gali būti, kad tas požymis nėra
būdingas visiems tai grupei priklausantiems atstovams
• dabar induočių augalų filogenija parengta 20 kalbų
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